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 هذي نعم همن طريقِ  خل ، ة بالباطل هذه حمَُ حماج أي نعم ،ة بالباطلاج  
كل  ؟الدرس هذا مبتدا ))ه بيمينك ط وال تخُ  ن كتابٍ مِ  -أي القرآن-ه و من قبلِ وما كنت تتلُ  (( :قال اهللا تعاىل

ن  مِ  (( القرآن من قبل )) أي هوما كنت تتلو من قبلِ (( قال  على هذا، دها حىت نقفما نأخذ فوائِ  اإذً  اآلية؟
 )) بطلونالرتاب المُ  إًذاوال تخطه بيمينك ((  معًىن  ا لكنها مفيدةٌ إعرابً  ةٌ حرف جر زائدَ  "نمِ "هذه  )) كتاب

) إًذا( ؟ا عن ايشيسمونه تنوين العوض عوضً  يا غامن! ى علماء النحو هذا التنوينسم ة ويُ نَ و منَـ  )إذ(هذه  )إًذا(
انتبهوا لتنوين  ،اب املبطلونن كتاب أو ختطه بيمينك الرتَ ه مِ و من قبلِ إذ لو كنت تتلُ  :التقدير ،ةعوض عن مجلَ 

إذ لو كنت  :ير الكالموتقدِ  ،لةض عن مجُْ وَ عِ  ينَ وِ ت تنْ نَ و ونُـ  )إذ( وش أصله؟ هأصل )إًذا( )إذ(العوض يقول هذه 
 الالم واقعةٌ  )الرتاب املبطلون( :لى هذا نقولطيب ع ،ه بيمينك الرتاب املبطلونط ن كتاب أو ختُ ه مِ ن قبلِ و مِ تتلُ 

 )لو(يف جواب  الالم واقعةٌ  )الرتاب( :فقوله ،عنها بالتنوين ضِ و لة املعَ اجلمْ أو ال؟ يف  احملذوفة )لو(يف جواب 
تذكرون  ؟وين عوض عن مجلةـــر فيه التنــ آخمثاًال  هل حنفظُ  ،وينالتنْ ايش؟ بعنها ب ضِ ة يف اجلملة املعو ـــاحملذوف
  ؟شيء

  )) ونقُ ر فَ تويوم تقوم الساعة يومئذ يقوله تعاىل: ((  :الطالب
أي  ))وأنتم حينئذ  * فلوال إذا بلغت الحلقوم (( كذا؟  وم الساعةأي يوم إذ تقُ  )يومئذ يتفرقون، (نعم :الشيخ

الرتاب المبطلون  اإذً  (( :قال نعم، وهذا كثري يف القرآن ،بلغت احللقوم حني إذْ  ض عن مجلةت عوَ بلغَ  حني إذْ 
 دٌ د ترَ  كّ ق والش لَ بقَ  شك  يبُ الريب والشك بينهما فرق فالر  ن : إأهل العلم يقولون  أن اب مبعىن شك إال ارتَ  ))

ما قال الرتاب الناس  )الرتاب املبطلون( :وقوله ،اب املبطلونتَ نت على هذا احلال الرْ لو كُ  مأ  بدون قلق يعين
 رِ لو فُ حىت  هألن ن قبلِ ا مِ و كتابً يتلُ  النيب صلى اهللا عليه وسلم ض أن  ذا القرآن مع وجود ه بيمينِ ذلك وخيط ه وأتى

 اآليات الد ل قد حيتَ ياب لكن املبطِ تِ ل ارْ ما حيصُ  ؟ل ارتيابصُ ه هل حية على صدقِ ال َنة جأليس   بالشبهة ويراها بـَيـ
ش إعراا و هنا  )ال( )الرتاب املبطلون إًذا( ،دغَ  ا أو بعدئد إن شاء اهللا غدً الفوا ألن  )يستفادو (ما نقول  ؟كذلك

أي املائلون  )املبطلون( :طيب وقوله ) "ال( ةُ لَ ة صِ حيَ رِ صِ  وصفةٌ "  )مبطلون(ه تُ لَ صول صِ اسم مو  ؟عند النحويني
ايش معناها؟  الزرعُ  دَ صَ حْ مثل ما يقال أَ خول يف الشيء يد الد فِ زيادة اهلمزة قد تُ  لون فيه ألن إىل الباطل أو الداخِ 

املبطلون  ذ به كما أن ل يف الباطل وأخَ خَ ل أي دَ طَ بْ أَ  ،دل يف جنَْ الرجل أي دخَ  دَ جنَْ احلصاد ويقال أَ  تِ ل يف وقْ دخَ 
   واهللا أعلم اخلون فيهن للباطل الد تغو املب أي

  ... : قبلالطالب
  .د إن شاء اهللاا يف الفوائِ ينييب جيآن بل الكتاب يعين قبل القرْ ق: الشيخ
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  ن فوائد هذه اآليةمِ  ))ؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يُ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب  ((
  : أخذناهالبالطا

- وما كنت تتلو من قبله (( :قال اهللا تعاىل هذه خنليها مع اللي بعدها نأجل: أخذناها؟ عجيب طيب الشيخ
   ))اب المبطلون الرتَ  إًذا بيمينكه وال تخط من كتاب  - أي القرآن
  التفسير

تأيت لإلضراب  )بل(لنا أن  وقد سبقَ  بطاللإل )لب(هذه  )بل هو( ))بل هو آيات بينات  (( :قال اهللا تعاىل 
 اإلضراب  :وهلذا يقال ،هه أو دونِ لالنتقال منه إىل ما فوقَ  ق وإضرابٌ إلبطال ما سبَ  إضرابٌ  :اإلضراب نوعان وأن

منها بل هم منها  هم في اآلخرة بل هم في شك علمُ  كَ ارَ بل اد  (( :ففي قوله تعاىل ايلّ وانتقَ  ايلّ طَ إب :نوعان
  ؟ع اإلضرابما نوْ  ))ون مُ عَ 

  انتقايل :الطالب
بل  كال   * األولين لى عليه آياتنا قال أساطيرُ تْ إذا تُـ  ((: نعم وقولُه تعاىل ا قال اهللا تعاىلم نا لَ وهُ  : انتقايل،الشيخ

  ؟ما هذا ))هم على قلوبِ  رانَ 
  : إبطال.الطالب
  ؟ انتقايلهذا إبطايل وال  )بل هو آيات( :هنا قال ،ا أساطري األولني : إقوله لَ أبطَ  الهذا إبطَ  :الشيخ

  : إبطايلالطالب
ُلو  (( :الشيخ ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال َتُخطُه بَِيِميِنَك ِإًذا ال اَوَما ُكْنَت تـَتـْ  )) اتٌ آيَ  وَ هُ  لْ بَ  * ْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ ِمْن قـَ

ا م ه لَ ن ا فإه انتقالي ا كونُ أم  ،هن عندِ ه مِ ه جاء بِ ن : إقوهلم الِ طَ بْ ا فهو ِإلِ ه إبطالي أما كونُ  ،اِيلّ أو انتقَ  اِيلّ ه إبطَ ل أن حيتمِ 
 )) بل هو((  :اب قالجيَ ي إىل اإلِ فْ ن النـ  مِ اًال قَ ون انتِ ن اهللا فيكمِ  ه آياتٌ على اهللا أثبت أن  ًال و قَ تَـ ون به مُ نفى ما يكُ 
 كل   ها ألن مجعَ  )آيات( :قوله " هفظونَ أي املؤمنني حي )) آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم(( أي القرآن 

 - أهل العلم كما قال- يمنه فه آيةٍ  كل   الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن  قِ على صدْ  آية من القرآن فهي آيةٌ 
 رِ شْ هذا القرآن أو بعَ  لِ هم أن يأتوا مبثْ ب كل رْ ى الناس والعَ ة واهللا تعاىل حتد زَ ن القرآن فهي معجِ آية مِ  ة كلّ زَ معجِ 
 اِإلنُس َواْلِجن َعَلى َأْن يَْأتُوا ِبِمْثلِ  اْجَتَمَعتِ  ُقْل لَِئنِ  (( :ة قال اهللا تعاىلورة أو حبديث ولو آيَ منه أو بسُ  سورٍ 

هذا  ]88[اإلسراء:))ال يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا  }؟ ما أظن{أنت معنا يا عبيد َهَذا اْلُقْرآنِ 
ة وهذه سور  ]13[هود:)) ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَـَريَاتٍ  َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه ُقْل فَْأتُوا بَِعْشرِ  ((سور عشرة  ،القرآن عمومُ 
فليأتوا  ((الواحدة  اآليةُ  ،سيونُ وهذه يف  ))ه ن مثلِ مِ  وا بسورةٍ تُ اه قل فأْ أم يقولون افترَ  (( :السورة الواحدة ،هود
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ة للرسول عليه الصالة زَ ة ومعجِ فهي آيَ  منه آيةٍ  كل   إًذا ،ذه يف سورة الطوروه ))ه إن كانوا صادقين مثلِ  يثٍ بحدِ 
اهللا سبحانه وتعاىل  آياتِ  ق أن م وسبَ واآليات العالمات كما تقد  ،هامجعَ  )) تٌ بل هو آيا (( :والسالم وهلذا قال

  .ةي عِ ة وشرْ ي م إىل كونِ سِ تنقَ 
  اإلعجاز فقط بلفظه؟ ... :الطالب
ال فيها وال رات ال إشكَ أي ظاهِ ))  اتنَ بيـ ((  :وقوله ،اإلعجاز ق بهومعناه وكل ما يتعل  هه لفظِ كلّ   ،ال :الشيخ

املراد  من املفسرين على أن  ها املؤلف وكثريٌ للظرفية محلَ  )يف( )) في صدور الذين أوتوا العلم((  :وقوله ،وضمُ غُ 
 " أي املؤمنني حيفظونه"  :هقال املؤلف يف تفسري  يف الصدور وهلذا هذا القرآن حمفوظٌ  قلب وأن  رِ ه عن ظهْ ظُ فْ حِ 
الذين أوتوا العلم أي يف  يف صدورِ  بيناتٌ  املعىن آياتٌ  ل أن مِ وحيتَ  ،يف الصدور وظٌ هذا القرآن حمفُ  يكون املعىن أن و 

 ِقلو م يعلمُ م أي أ ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما  (( :كما قال اهللا تعاىل  ه حقّ ون أناُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبَها النيَا َأيـ
ه يف الصدور ا أي حفظُ مجيعً  انِ املراد النوعَ  ن : إوقد يقال ]57[يونس:))َن ِفي الصُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِني

 ،العلم اإلميان أهلُ  به أهلُ  فُ بينات يف الصدور يعرتَِ  ه آياتٍ وكذلك كونُ  ،به م تَ به ومهْ  ًىن على أنه معتَـ  ل يدُ ه إن ف
 على رصِ تَ ه ال ينبغي أن نقْ املهم أن  أن  ه وحيفظونه كذلك ونَ مُ هم يعلَ ه يف صدورِ ه بل أنّ ونَ حيفظُ ه يف صدورهم املراد أن

بآياتنا إال  دُ وما يجحَ  (( :ون يف هذا ولذلك قالرُ بينات وال ميتَـ  القرآن آياتٌ  م أن ون يف قلوِ فُ فأهل العلم يعرِ 
ه أهل العلم ب املرادَ  على أن  بناءً  " أي املؤمنني .. )) في صدور الذين  " (( :وقول املؤلف ،))الظالمون 

  ايش؟ معىنن م ضُ  د هنااجلحْ  أن تقدم )) وما يجحد بآياتنا((  :وقوله ، للمؤمننيني به وهذا ال يكون إال لِ العامِ 
  .كذيبالت  :الطالب
ظلم أصغر وهو ما دون  :مانلْ الظلم ظُ  الظلم هنا الظلم األكرب ألن  )) الظالمون((  :وقوله : التكذيب،الشيخ

  ؟يف القرآن ايش مثال الظلم األكرب ودٌ ا موجُ أكرب وهو الكفر والشرك وكالمهُ  وظلمٌ  ،الشرك والكفر
  ))الشرك لظلم عظيم  إن  (( :الطالب
 ، طيب))الكافرون هم الظالمون  (( ، كذلكوكذلك هنا يف هذه اآلية ،))الشرك لظلم عظيم  إن  ((: الشيخ

  الظلم األصغر
  ))ر لي غفِ قال رب إني ظلمت نفسي فا (( :الطالب
ون الناس ويبغون مُ ما السبيل على الذين يظلِ إن  (( ،))قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي  ((نعم  :الشيخ

  . ))في األرض بغير الحق 
   .....الذين أوتوا العلم  :الطالب
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  ؟ايرونه حق  :الشيخ
  ....: ال الطالب
ن أهل العلم املؤمنني مِ  غريَ  إن  لكن هل ،ون بالعلمعُ فِ م املنتها على املؤمنني أل لَ املؤلف كما ترى مح :الشيخ

هم ات ولكن نعم رمبا يكون عندهم آيات بينَ  قد يكون آيات بينات وجيحدون ؟القرآن آيات بينات :قولوني
ن ا ميكن يكون مِ : هذا مبه وقال بَ عجِ ع القرآن أُ ه ملا مسَِ قريش أن  وقد ثبت عن بعض زعماءِ  ، نعمون اجيحدُ 

هم أنفسُ  اهتْ نَ واستيقَ جحدوا باآليات  مأ عن فرعون وقد ذكر اهللا  ،ْرب ه منعه الكِ لكن ن اهللا ه مِ أن ببشر واعرتف ل و ق
  .يكون أوىل))  صدور الذين أوتوا العلمفي ((  ها على أا عامةفعلى هذا نقول إبقائُ 

  ....... :الطالب
قد ال حيفظونه ظ فْ ا يف مسألة احلِ ال نقول أيضً هؤالء وهؤالء و ل يشمَ  )) ور الذين أوتوا العلمدُ صُ ((  :الشيخ

  الثاين الذي ذكرناه  على الوجهِ  ه حقّ ون أن رفلكن يع
أنه قاصر  ال شك  " اليهودأي "  :قوله " هاوها بعد ظهورِ جحدُ  اليهودأي ))  وما يجحد بآياتنا إال الظالمون(( 
  ه ظامل فإن  دن عانَ مَ  واوس وكل  والنصارى اليهودة تشمل اآلية عام  ن فإ

هم الذين اقرتحوا يعين  " مكةأي كفار  ) عندي "وقالوا( ))من ربه  وقالوا لوال أنزل عليه آيةٌ  (( :قال اهللا تعاىل
إىل  ]90سراء:[اإل))اَألْرِض يـَْنُبوًعا  َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتى تـَْفُجَر لََنا ِمنَ  ((كما يف قوله تعاىل: اآليات  

ت علينا مر  يا حسني! واملعىن الثاين )لوال(ى معاين يض وهذا إحدَ ضِ  فتكون للتحْ مبعىن هال  )لوال( :وقوله ،هآخرِ 
  ؟)لوالـ(لِ  املعىن الثاين يا غامن ا املعىن الثاينقريبً 

  : الشرطالطالب
هم ببعض اهللا الناس بعضَ  عُ ولوال دفْ  (( :مثاهلا ودوجُ ع لِ امتنَا  ة حرفُ ي أن تكون شرطِ املعىن الثاين  :الشيخ

  ))لفسدت األرض 
  ن اهللامِ  لوال كتابٌ  ((: الطالب
لوال أنزل  : ((يعين )هال(مبعىن  ضيضلتحلِ  فهي ا هناأم فهمتم؟  ))م كُ س مَ ق لَ ن اهللا سبَ مِ  لوال كتابٌ  (( :الشيخ

 )آية( واملعىن واحد ألن  " آيات :ويف قراءة))  هب ن رَ مِ  آيةٌ (( أي على حممد صلى اهللا عليه وسلم  )) ه آيةٌ علي
 )آية( ))عليه آية من ربه  لَ زِ نْ لوال أُ  (( :وقوله ،موميض فكانت للعُ ضط وهو التحرْ ه الش بِ شْ نكرة يف سياق ما يُ 

 ني ه ويتبَـ قَ د نصَ  أنزل عليه آية حىت لوال أنزل عليه آية هال  :هذا املعىن يقولون هانَ قْـ د صَ ه يعين لَ على صدقِ أي عالمة 
  ؟ة شاذ ة هنا سبعية وال القراءَ  "يف قراءة آياتٌ و "  :وقوله ،هلنا صدقُ 
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  : سبعية.الطالب
ة فهي شاذ "  : " وقرِئَ ة وإذا قالي عِ فهي سبْ  " ويف قراءة"  :ه إذا قالن اصطالح املؤلف أن مِ  ة ألن ي عِ سبْ  :الشيخ

 همجاءَ  فقد ا وإال تً وا هذه تعن بُ لَ ة وهم طَ ي س ات حِ فهذه آيَ  " ىيسَ ة عِ دَ ومائِ  ىوسَ مُ ا صَ وعَ  حالِ صَ ة كناقَ  : "قال
هم مبا ولقد أخربَ  ،اق القمرانشقَ  النيب صلى اهللا عليه وسلماهم رَ م لقد أَ ن اآليات احلسية واملعنوية ما هو أعظَ مِ 

ِإن الِذيَن َحقْت  (( :ا قال اهللا عز وجلكن كمَ وا لبُ ما طلَ  ن جنسِ مِ  فهذه آياتٌ  ،رأى ليلة اإلسراء واملعراج نعم
ُهْم ُكل آيٍَة َحتى يـََروُ ) 96( َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبَك ال يـُْؤِمُنونَ   وكل  ]97:96 :[يونس))ا اْلَعَذاَب األَلِيَم َوَلْو َجاَءتـْ

ا ه أم على صدق ما قال صاحبُ  ل اآلية اليت تدُ يه ن قصده احلق يكفِ مَ  ل ألن بَ ه ال ميكن أن يقْ ت فإن ن إنسان متعَ 
ه يعين حىت ت هذا دأبُ ن واملتعَ  ،ل منهبَ قْ ال هات غريه فهذا ما يُـ  : هات كذا فإذا جاء به قالاملتعنت اللي يقول مثًال 

وجل يف يقول اهللا عز  وهلذا ،ريد غري هذه اآليةها أنت ساحر نُ نريد غريَ  :على ما يقولون لقالوا ت آيةٌ لو جاءَ 
   ؟صاحلكيف هي آية ناقة   صاحلناقة  جوام طيب فيها أمثلة

  ا يومً  هالبن واا ويشربُ ملاء يومً ب افتشرَ  ......:الطالب
ر يف كِ ا ما ذُ أم  ،كوا آية  هذا وجهُ  )) ولكم شرب يوم معلوم بٌ لها شرْ ((  :مثل ما قال نعم :الشيخ

 اهلا شربً  ا اهللا هي أن ا اآلية اليت أباَ إمن ،شبه ذلك فاهللا أعلم بها خرجت من احلجر وما أأ  نمِ  اإلسرائيليات
ومنها  ا،عظيمً  اانً بَ عْ ا كانت ثُـ اهَ ه إذا ألقَ متعددة منها أن  ن وجوهٍ آية مِ  موسىوعصا  ،معلوم يومٍ  شرب بوهلم شرْ 
  هومنها أن  ،ار عيونً ا احلجر فيتفج  ه كان يضربومنها أن  ،يّ صِ ن احلبال والعِ به السحرة مِ  ما جاءَ  تْ مَ أا التقَ 

  ؟ها على غنمِ  ا يهش ليس منها أ  وومنها أ ،د العظيموْ كالط   قٍ ق فكان كل فرْ ا البحر فانفلَ  بَ ضرَ  كان
  منها ليس :الطالب
  .أحد ل كُ ألن هذا لِ  ليس منها؟ اي :الشيخ

   .العصا ..استحب بعض العلماء  :الطالب
  سنة الرسول عليه الصالة والسالم نمِ  هو ما ... ال ليس بصحيح بصحيح مو هو أي :الشيخ

  ...: الطالب
  واهللا أعلم لتأكله أكْ  )تلقف ما يأفكون( هأكلتال  :الشيخ

  ....: الطالب
  ،املكانا ُئو كثرية ملَ   ي يعين هذه حبال كثرية وعصموجودة  ....ما ندري  :الشيخ

  ...: الطالب
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  .ى أين ذهبرَ دْ ب وال يُ يذهَ  هغري مسألة أن باالنقَال ب عصا هي تنقل هني  ال الشيخ:
  ينقِلب إىل عَصا احلجم الكبري هذا :الطالب
لت وهذه املسألة املائدة أنزِ  ه يرى أن على أن  ل ن املؤلف يدُ يل مِ ثِ مْ ة عيسى هذا الت دَ ا مائِ طيب كذلك أيضً  :الشيخ

ا هلْ اهللا مل ينزِ  نَ ن قال إومنهم مَ  ،إسرائيل ينة على بل املائداهللا أنزَ  ن : إن قالنهم مَ فيها خالف بني أهل العلم فمِ 
 ؟هما أقرب إىل ظاهر القرآنأي  

  : قال: إين منَـزُهلا عليكمالطالب
َنا َماِئَدًة ِمنَ  ((نشوف اآلن ما خيالف طيب  :الشيخ ُقوا اللَه ِإْن  السَماِء قَاَل اتـ  َهْل َيْسَتِطيُع رَبَك َأْن يـُنَـزَل َعَليـْ

َها َوَتْطَمِئن قـُُلوبـَُنا*  ُكنُتْم ُمْؤِمِنينَ   ون مليهغُ ا الناس يبْـ مً ن دائِ طْ  البَ شوف اهللا أكَرب  )) قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمنـْ
ا ونكون نَ تَـ قْـ قلوبنا ونعلم أن قد صدَ  ن وتطمئِ  (( :طيب أقول ،ةط ل حِ ة بدَ طَ نْ حِ  :قالوا موسى قوم اكذلك أيضً 

بُُه َأحَ  * ن الشاهدينعليها مِ  بُُه َعَذابًا ال ُأَعذ ي ُأَعذُلَها َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم فَِإني ُمنَـزُه ِإنًدا قَاَل الل
ن فمَ  ((رط نا إىل الش ه أا نزلت وإن نظرْ فظاهرُ  )اهلُ ز إين منَـ ( :إن نظرنا إىل قوله ]115[املائدة:))اْلَعاَلِميَن  ِمنَ 
ن مِ  أحدٌ  بذ عَ جرى هذا التعذيب الذي مل يُـ  ه ماألن  ؟ا ما نزلت ليش : إقلنا ))ه بُ ي أعذ منكم فإن  ر بعدُ يكفُ 

 وهي اآلن جمهولة ما مهم وآخرِ ا ألوهلِ لكانت عيدً  تْ لَ ا لو كانت هذه املائدة نزَ ا فإ وأيضً  ،العاملني به للنصارى
ا مل تنزل  ن يقول إبه مَ  ل دَ فهذا مما استَ  النصارىعند  هو موجود املائدة ما عيد ،ائدةامل هذه نصارىالعند  هي
 د فدَ وجَ ا مل يُ وهلِ زُ نُـ ا لِ ر شرطً اهللا تعاىل ذكَ  ألن النزول وجود على عدم ل.  

  ألنه ما ذكر يف الدنيا وال يف اآلخرة .... العذاب :الطالب
ا ن أصحاُ مِ ومل يؤْ  تْ ة إذا نزلَ حَ اآليات إذا نزلت اآليات املقرتَ  هلم ألن  ه يف الدنيا عقوبةً وف أن ال معرُ  :الشيخ
  .ونبُ ذ عَ فإم يُـ 
   .ر شرط هذه العبارةذكَ مل يُ  )) ها عليكملُ ز إني منَـ ((  :الطالب

  رمنتظ هون أوهلا أو آخرها فرط سواء مِ واحد الش  هكل  هذا :الشيخ 
  ....))  فمن يكفر زُلها عليكمإني منَـ (( : الطالب
  هن يكفر فإين أعذبُ ها فمَ تُ لْ فإذا نز  ،التفريععلى  لّ ما قبله الفاء تدُ فمن يكفر) مفرع على ( :الشيخ

  ....: قد حرفوا النصارى الطالب
  .هله وجْ  وكل ة وهلذا اختلف العلماء لَ على كل حال اآلية حمتمِ  :الشيخ

ع فِ تَ ت ال ينْ ن عَ م منها لكن املتَـ ي ما هو أعظَ عطِ الرسول عليه الصالة والسالم أُ  ن : إطيب هذه ثالث آيات قلنا
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 )) قل((  :اجلواب ن ذلكم مِ لدى الرسول عليه الصالة والسالم أعظَ  ا أن نً يـ طيب قال اهللا عز وجل مبَـ  ،باآليات
 هذا )عند اهللا إمنا اآليات( نء لكان أحسَ ومىت شا :ولو قال " ا كيف يشاءهلُ ينز  )) إنما اآليات عند اهللا(( هلم 

 عٌ تبَ  إاوإذا كانت عند اهللا ف ،ونحُ كم ما تقرتَِ ي حىت أعطيَ اهللا ليست عندِ   عندَ ر يعين ما اآليات إال حصْ  اجلملة
ا اهللا ات إمن حون على اهللا عز وجل اآليَ وليس الناس هم الذي يقرتَِ  ،اءا كيف يشاء ومىت شَ هلُ ز ه ينَـ ه وحكمتِ تِ ملشيئَ 

 م اليقني أن لْ م عِ نعلَ  ناكمة ومع ذلك فإن ا حلِ هلُ واهللا عز وجل ينز  ،إىل اهللا ؟نإىل مَ  إًذاا فاحلكم هلُ ز نَـ تعاىل هو الذي يُـ 
يقول   للناسرسوًال  لرسِ اهللا حكيم ال ي على مثله البشر ألن  نُ يؤمِ  ن اآليات مامِ  اه إال آتَ رسوًال  لاهللا ما أرسَ 

اهللا تعاىل ميكنه  وا يب هذا ال ميكن أن نُ كم إذا مل تؤمِ كم ونسائَ كم وأموالَ دمائَ  يحُ بِ اهللا إليكم أستَ  رسولُ  انأ :للناس
وهلذا  ؟بدون آيات أليس كذلك رسولٌ  جاءَ ه ينايف احلكمة لو معلوم أن  ا أمرٌ ه وهذقولِ  الناس بقبولِ  مُ زِ لْ إال بآيات تُـ 

  ،ومىت شاء ا كيف يشاءُ هلُ ز ه ينَـ تِ مَ ه وحكْ ا ملشيئتِ  ا لكن تبعً هو الذي يأِيت  عند اهللا يعين ا اآلياتُ إمن  :قال
 )) رملة حصْ اجلا هذه أيضً  ) نيبِ مُ  يرٌ ذِ إمنا أنا نَ ( " املعصية  ي بالنار أهلَ إنذارِ  رٌ هِ ظْ مُ  )) ينبِ مُ  ما أنا نذيرٌ وإن، 
  ؟ايفضَ أو إِ  هل هو حقيقيّ  )ا نذير مبنيا أنَ إمن (ويف  )ا اآليات عند اهللاإمن (تني يف اجلمل رُ ل احلصْ وه

  : يف األوىل حقيقيالطالب
إمنا ( ؟ إضايفح حقيقي وَال ج رَ تُـ  تقول يا غامن؟ نشوف هذان رأيان ما .. ،نعم ؟ي توافقوناألوىل حقيقِ  :الشيخ

طيب  ؟ضايفاإلأو  فيهما حقيقي رُ ر هل احلصْ هذا حصر آخَ  )إمنا أنا نذير مبني(هذا حصر و )اآليات عند اهللا
يقول جيوز  إن احلصر يف األوىل إضايف والثاين حقيقي ورأي بالعكس ورأيٌ  :رأيان رأي يقول ،ما خيالف إًذا

احلصر األول حقيقي  نا الواقع أن ل هم طيب بقيوأتباعِ  ن للجِ  ،ةمعروفَ طريقة  الوجهان وهذا على كل حال األخري
 ا أحد ماعند اهللا  ما تكون إال اآليات أن يستطيع أن يأيت،  ما أنا إال نذير مبني  :ك إذا قلتوالثاين إضايف ألن

ر إىل آخره شَ اج منري وبَ رَ ري وسِ ني وبشِ ير مبِ ا بل هو نذِ يرً ليس إال نذِ  هباعتبار الواقع واحلقيقة أنّ  سفإن هذا لي
ر لكن يقدر على شيء آخر قادِ  يات غريُ افة إىل اإلتيان باآل أي باإلضافة إىل كذا فهو باإلضَ إضاِيف  إًذار فاحلصْ 

وف هو ار باملخُ اإلنذار هو اإلخب ن يقول العلماء: إ ؟ما هو اإلنذار )إن أنا إال نذير( :وقوله ،وهو اإلنذار
ذ ضي ذلك إاملقام يقتَ  ري ألن بشِ  :ير وهنا ما قالعليه الصالة والسالم نذِ  ة فالنيب ارَ شَ املرغوب بَ ب واإلخبارُ  ،اإلنذار

  ؟ني بَـ  أو مبعىن مُ ني هنا مبعىن بَـ  )نيبِ مُ ( :وقوله ،يندِ ني املعانِ بِ ب املكذ هو خياطِ 
  : بني الطالب
بان  :ة يقالمَ إال الزِ  لُ مَ ال تستعْ  بانَ  :انَ بَ ان وأَ بَ  نا أن مْ فقط وقد علِ  ، نعمرمظهِ  : وهلذا قالني بَـ مُ ال  :الشيخ

 ان الصبح مبعَىن أبَ  :ة يقاليَ د ومتعَ  ا أبان فتستعمل الزمةً وأم  ،ل منها انفصَ ن هذا إذوبان هذا مِ  ،رهَ الصبح إذا ظَ 
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 الالزم ويف بعض يف بعض األحيان تكون اآلية ال حتتمل إال  ،هحَ ووض  هُ رَ مبعىن أظهَ  األمرَ  ويقال أبانَ  ،وظهر بانَ 
ه أو ارِ إلنذَ  نيٌ بِ ير مُ ل عليه الصالة والسالم نذِ فالرسو  ،ذا وهذاها تصلح هلِ  املتعدي ويف بعضِ ل إال مِ األحيان ال حتتَ 

 ُ اإلنذار وعلى هذا فيكون النعت سببِ  نذير بني ني مبعىن بَـ بِ نا مُ لْ ا إذا جعَ ي ني بِ بَ ي وليس سَ النعت حقيقِ   واألصل أن اي، 
 املعصية إنذاري بالنار أهلَ  مظهرٌ "  :هيف قولِ  شوف كالم املؤلفهنا  " رهِ ظْ أي مُ  ))إنما أنا نذير مبين  (( :وقوله

  ؟" ايش إعراب (أهل املعصية)
  : مفعول لـ(إنذار)الطالب
ه وهذه ذا شأنُ فالرسول عليه الصالة والسالم ه ،هل عمل فعلِ إنذار مصدر يعمَ  ألن  )إنذارـ(مفعول ل :الشيخ

 اأ ،ه منذروظيفته أنلبَ يأيت باآليات إذا طُ أنه  م ه يهدي الناس إذا ضَ ت أو أن هذا إىل اهللا عز  إليهوا فهذا ليس ل
  وجل هو الذي ميلك هذا 

أنا أنزلنا عليك الكتاب  -فيما طلبوا-هم م يكفِ أول (( :ا لطلبهم مبا هو أوىل منه فقالضً مث قال اهللا تعاىل معارِ 
 ،ن ربهه آيات مِ ال أنزل علي: لو على الذين قالوا ؟نالضمري يعود على مَ  )هممل يكفِ (أو  ))لى عليهم تْ يُـ  -القرآن- 

ر حبسب املقام هذا أحد الرأيني ألهل د قَ رة تُـ د قَ على مجلة مُ  ؟والواو عاطفة على أي شيء ،واهلمزة هنا لالستفهام
ر خ أَ الت  ةِ زَ مْ اهلَ  ترتيبَ  ير وأن دِ إىل تقْ  اجُ الواو عاطفة على اجلملة السابقة وال حتتَ  ن : إوالرأي الثاين يقولون ،النحو

 ل ألَ وهذا القول أسهَ  )مهِ فِ أمل يكْ وَ ( :التقدير وأن أصل وهو مبين على  أنه األول وإن كان القولَ  ن األصل عدم  أن
ا هذا القول فإنه ال وأم  ،هرَ تستطيع أن تقد  مار احملذوف د قَ يك أن تُـ يِ عْ ا يُـ القول األول أحيانً  تأخري لكن مي والالتقدِ 

الكفاية  )أومل يكفهم( ، وقوله:اال أبدً يكون فيه إشكَ  ماذا معطوف على ما سبق ه :قولك تما دام إنّ يك يِ عْ يُـ 
عن ميونُه ن اء مَ نَ أي إغْ  َميُونُهن مِ  ايةُ فَ عليه كِ  بُ الفقه جيِ اهل  عندومنه ما هو معروف  ، عن الشيءَىن مبعىن الغِ 

ل وما بعدها باملصدر على أن و ؤَ هذه تُـ  )اأن ( )،ا أنزلنا عليكأن (هم عن كل آية نِ غْ أي يُـ  )هميكفِ (فمعىن  ،غريه
وهذا االستفهام  ،نا عليك الكتابمل يكفهم إنزالُ أو إنزالنا نا، عندكم يلُ هم تنزِ مل يكفِ أو  :يعين )يكفي(يكون فاعل 

و هو  ،القرآن )نا عليك الكتابلْ ا أنزَ أن ( :وهلذا قال الزَ هم هذا اإلنْـ يَ ب أن يكفِ ان الذي جيِ هنا للتوبيخ يعين ك
رأ قْ يُـ  )) ى عليهملَ تْـ يُـ ((  ،ينايدي املالئكة واملصاحف اليت بأيدِ بأحف اليت والص  يف اللوح احملفوظ كما مرّ   مكتوبٌ 
 ،هونَ لُ اقَـ اه فيتنَ هم إي غُ ل وه على الناس فيبَـ الرسول عليه الصالة والسالم يتلُ  ؟نبينهم وبينه والذي يتلوه مَ  حيولُ  وال أحدَ 

ه كما قال واحلقيقة أن  " ر من اآلياتكِ ذُ هلا خبالف ما  مستمرة ال انقضاءَ  ةفهو آي"  :قال )ى عليهميتل( :وقوله
 ]9[احلجر:))ِإنا َنْحُن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َلَحاِفظُوَن  (( :اهللا تعاىل يقول مستمرة إىل يوم القيامة ألن  املؤلف آيةٌ 

هم فإمنا ن بعدَ ا مَ ون هلا أم دُ اهِ املشَ  ؟ن الذي ينتفع امَ  هودةبقة آيات مشاآليات السا ،خبالف اآليات السابقة
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وه فليس ه ونتلُ عُ ه بيننا نشاهده ونسمَ ا القرآن فإن أم  ،انيَ ه ليس اخلرب كالعِ إليهم عن طريق األخبار وتعلمون أن  لُ تصِ 
هذا  يف أن  وهذا هو السر  ،ت وزالتنقضَ من اآليات اليت ا أعظم آيةً  ن طريق اخلرب عن شيء مضى فيكونُ هو مِ 

هذا القرآن  ولكن الحظوا أن  ،البشر إىل مجيعِ  مبعوثٌ صلى اهللا عليه وسلم  النيب لكل الناس ألن  القرآن كان آيةً 
ا أم  ،الذين أوتوا العلم بينات يف صدورِ  ه آياتٌ قليل أن  كم ما سبق قبلَ عن أذهانِ  دُ ى عليه وال يبعُ لَ تْـ ن يُـ مَ آية لِ 

قال اهللا  ،يهله اآليات فِ  رُ ه ال تظهَ به فإن  ينتفعَ ض ال لِ رِ عْ القرآن وهو مُ  أُ رَ هلم الذي يقْ  ون عنه فليس آيةً ربُِ املستكْ 
ُهْم َمْن يـَُقوُل َأيُكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإيَمانًا فََأما الِذيَن آَمُنوا (( :تعاىل ُهْم ِإيَمانًا َوُهْم  َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ فـََزاَدتـْ

ُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُروَن  *َيْسَتْبِشُروَن   ]125[التوبة:))َوَأما الِذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض فـََزاَدتـْ
ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َحت  (( :التَ ا يف سورة القِ وقال اهللا تعاىل أيضً  ى ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِلِذيَن ُأوتُوا َوِمنـْ

وهلذا قال  ،ن أقبل عليهمَ لكن لِ  ا فالقرآن آياتٌ ون أيضً فال ينتفعون وال حيفظُ  ]16د:م [حمَُ )) اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنًِفا
بـُروا آيَاتِ   (( :اهللا تعاىل َر ُأْوُلوا األَْلَباِب ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيد29[ص:))ِه َولَِيَتذَك[ ، هذا القرآن  مث إن
الناس  فِ رْ صَ لقرآن نفسه ولكن لِ ة القرآن ليس لِ معارضَ  إن  :ن قالمَ ا لِ ه خالفً تِ ن معارضَ ع مِ مانِ  ودِ وجُ ال لِ  هِ آية بنفسِ 

 ن : إبل نقول حّ ه مل يصِ لكان آية لكن  لو صح  و بني خطأٌ ه خطأ أن  هذا ال شك  ،ونرُ  فهم قادِ ه وإَال تِ عن معارضَ 
 :وقوله ،هرَ ن تدبـ مَ لكن لِ  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  يف الداللة على صدقِ  ن آيات اهللا وكافٍ مِ  ه آيةٌ القرآن نفسَ 

ن أهل ه ليس مِ ألن  ةنَ صلى اهللا عليه وسلم بيـ  للرسولِ  ه آيةً له كونُ  رُ هَ ي اآلن قد ال يظْ العام  ح ألن ن تدبره واضِ مَ لِ 
ر بذلك هيب يشعُ غيب والرت ن الرت ر مبا فيه مِ ا يشعُ اهللا وكذلك أيضً  ر بأن هذا القرآن كالمُ نعم العامي يشعُ  ،العلم
وإذا  ،ب عند آية الرتهيباالعذن مِ  ن النار أويذ باهللا مِ ن فضله عند آية الرتغيب ويستعِ ه يسأل اهللا مِ دُ جتِ  وهلذا

نها هذا القرآن م لكن اآليات العظيمة اليت يتضَ  ،ر اهللاكْ ذِ ني لِ جلده مث يلِ  ر عِ يقشَ  هبأن  رهللا فإنه يشعُ ا جاءت أمساءُ 
   وش تقول؟ ))أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم  (( ،ال يعرفها العامي

  ...: الطالب
  عليه الصالة والسالمذي بلغه أوال الرسول فال ن تاله الرسول عليه الصالة والسالمل مَ لكن أوّ  أي :الشيخ

  ..... :الطالب
 :ه ما قالوهذا هو السبب أن  عليه الصالة والسالم ن تاله الرسول عليهلكن أول مَ  أعم،ه لى عليهم ألن تْ يُـ  :الشيخ

 عَ وه على الناس مث الناس يُـ لُ ه يتْـ تتلوه عليهم ألن اهم بعضً م بعضُ ل،  
 )إن يف ذلك( )) " لقوم يؤمنون((  ةً ظَ عِ  )) لرحمة وذكرى(( الكتاب  )) في ذلكيتلى عليهم إن ((  :قال

يهم هو الكتاب اهللا أنه يكفِ  رَ ذكَ  الذي ه إنزال الكتاب أننا أنزلنا عليك ألن ل أن مِ وحيتَ  " الكتاب"  :قال املؤلف
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 ومعلومٌ  ،اله فيكون الذي فيه الذكرى هو اإلنزَ إنزالُ  ؟ه إنزالُ وال  ار املنَـ ه إمنا تكون الذكرى باإلنزال باعتبَ أن ل لكن ز
ه أن بور اإلنسان د شعُ ر ن عند اهللا وجمَ ل مِ ه نزَ أن  ن جهةمِ ن الوجهني ى مِ رَ كْ رى فالقرآن يف احلقيقة ذِ كْ ن اهللا ذِ ه مِ إنزالُ 
فيه من املعاين العظيمة واآلثار  ا ماوكذلك أيضً  ،ه كالم ربهه ألن مُ به ويعظ  رذك ن عند اهللا ال شك أنه يتل مِ نزَ 

ن اهللا مِ  ؟الرمحةن أين مِ  )رمحةلَ (ه وقولُ  ،))إن في ذلك لرحمة  (( :ن آيات اهللا وهلذا قالا آية مِ احلميدة هو أيضً 
كرون ا يتذ وبه أيضً  ،رمحونون ويُ امحَُ رَ تَـ ر به الناس فبه يَـ ك ذَ تَ ة يَـ ظَ ا ذكرى يعين عِ للناس وأيضً  فاهللا أنزل القرآن رمحةً 

ر ويزداد  أكثَ  لّ ضِ ه فيَ سِ جْ إىل رِ  اسً جْ ه يزيده رِ نعم ألن  ؟يف حقه ليش ن فليس رمحةً ن مل يؤمِ ا مَ ون أم نُ ولكن لقوم يؤمِ 
ق على ل وما دام األمر عُ  ،به عُ له وذكرى ينتفِ  فعلى هذا املؤمن هو الذي يكون القرآن رمحةً  ،-والعياذ باهللا- ا كفرً 

وكلما كان  ا،ر ك ذا القرآن وتذَ  ةً ر رمحَ ثَ ا كان أكْ وى إميانً كلما كان اإلنسان أقْ و  )يؤمنونلقوم ( :الوصف يف قوله
  ا رً ك له وتذَ  رمحةً  ل أقَ  ا كان القرآنُ اإلنسان أضعف إميانً 

يقول املعربون  )كفي باهللا( ))يعلم ما في السماوات واألرض  -بصدقي- اقل كفى باهللا بيني وبينكم شهيدً  ((
 إن  قيل إاشهيدً املعىن كفى اهللاُ، و( الباء هنا زائدة وأن (  ِوقيل ،ن االسم الكرميا حال م:  هللا دَ  :ممتييز كقوهل اإ ه ر

ح أن تكون  وتصلُ ح أن تكون حاًال لُ صْ ة فتَ ق تَـ ا بل هي مشْ ا جامدً ا وال امسً هنا ليست مصدرً  )شهيدا( ا ألن فارسً 
م كْ الشهادة هنا معىن احلُ  نَ م ضَ ) كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم( :وقوله ،بيين وبينكم اهللا كفى شهادةُ   :ا أيمتييزً 
 وإال فالن على فُ ا لِ ون شاهدً يكُ بني فالن وفالن  ايكون شاهدً  ماالشاهد   فإن ه ضَ الن لكن ن الشهادة هنا معىن م

 شهادة اهللا لِ  احلكم وهو كذلك فإن له باحلق وما وجه كون ذلك شهادة  مٌ كْ باحلق حُ ه عليه الصالة والسالم نبي
دمائهم وأمواهلم  ةِ احَ بَ هؤالء الكفار واستِ  الِ تَ ن قِ ه صلى اهللا عليه وسلم مِ نبي  نُ ك كون اهللا عز وجل ميَُ   ألن  ؟اوحكمً 

  ؟ه عليهم أو هلم عليههل مأنه حكَ  على ؟ش يدل عليهو هم بالدَ  حُ تَ له يف األرض فيفْ  نُ ك وكونه ميَ 
  له عليهم :الطالب
هم يح دمائَ ه ويستبِ ل عبادَ يقتُ  اهُ للرسول عليه الصالة والسالم وهو يرَ  ني اهللاِ كِ متْ  له عليهم وهذا ظاهر أن  :الشيخ
اهللا له  ةِ دليل على شهادَ  هذا أكربُ  أن  ا ال شك أرضً  اح له األرض أرضً ويفتَ  ن لهميك  م وهو سبحانه وتعاىلوأمواهلِ 
 وهلذا قال يف سورة األنعام ،عمق ندْ بالص: ))  وهذا  ))كم ي وبينَ بينِ  يدٌ ة قل اهللا شهِ شهادَ  أكبرُ  شيءٍ  قل أي
    نعم))  يعلم ماقال: ((  ه حقكني على أن مْ ل والت عْ ه بالفِ اهللا لنبي  دَ هِ هللا وقد شَ شهادة  ن الشهادة ما يكون مِ أكَرب 


